
Regulamin Konkursu 
pod nazwą 

„Najlepsze zimowe zdjęcie z trasy” 
prowadzonego na portalu Traseo.pl 

 
 

§ 1 
 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Najlepsze 
zimowe zdjęcie z trasy”, przeprowadzony w okresie 24.01.2014 – 24.02.2014 r., zwany dalej 
konkursem. 
 

§ 2 
 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego zimowego zdjęcia, dodanego do trasy 
umieszczonej w serwisie Traseo.pl w czasie trwania konkursu, a także popularyzacja szlaków 
turystycznych. 
 

§ 3 
 

Organizatorem konkursu jest GPSFriendly Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców,  
pod numerem KRS 335377, NIP: 6762404650. 
 

§ 4 
 

1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja złożona z przedstawicieli Traseo.pl. 
2. W konkursie udział wezmą wszystkie zimowe zdjęcia ze wszystkich tras dodanych do 
Traseo.pl w trakcie trwania konkursu. 
3. Trasy należy zgłaszać poprzez stronę internetową www.traseo.pl lub aplikację mobilną  
Traseo po wcześniejszym zalogowaniu się. Strona internetowa umożliwia zapisanie trasy  
wraz z mapą. Trasy można wgrywać, wybierając jedną z 4 możliwości: rysowanie śladu  
ręcznie, wgrywanie trasy z turystycznego odbiornika GPS, wgrywanie trasy z pliku na  
komputerze lub wgrywanie trasy z aplikacji mobilnej na telefonie. 
4. Zdjęcia do trasy dodaje się poprzez opcję „Zdjęcia i waypointy” w menu trasy w serwisie 
lub automatycznie, poprzez wykonywanie ich z poziomu aplikacji, podczas nagrywania trasy. 
5. Komisja oceni zdjęcia pod kątem ich pomysłowości, jakości i estetyki. Zdjęcia muszą być 
zdjęciami autorskimi. Autor zwycięskiego zdjęcia zobowiązany będzie do przesłania 
Organizatorom jego oryginału.  
6. Komisja wyłoni spośród autorów zdjęć zdobywcę nagrody jaką jest plecak Pajak Peleton. 
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania większej liczby wyróżnień. Fundatorem 
nagród jest sklep Ekspedycyjny.pl 
7. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od  
niej odwołanie. 
8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i  
informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach  
informacyjnych organizatora, na stronie współorganizatora i w Internecie. 
9. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona do dnia 4.03.2014 r. 
10. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom kurierem lub przesyłką pocztową poleconą. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu lub  
zorganizowania jego drugiego etapu. 



 
§ 5 

 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed  
przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za  
niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu. 
3. Uczestnik konkursu zgadza się na przekazanie swojego loginu na Traseo, imienia,  
nazwiska oraz swojego adresu mailowego współorganizatorowi konkursu – Ekspedycyjny.pl 
w celu przesyłania drogą elektroniczną treści promocyjnych. Sklep Ekspedycyjny.pl 
zobowiązuje się wykorzystywać pozyskane dane zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami. 
4. Pracownicy GPSFriendly/ Ekspedycyjny.pl oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w 
konkursie. 
5. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia  
niniejszego Regulaminu. 
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 24.01.2014 r. 
 
 
ORGANIZATOR 
GPSFriendly Sp. z o.o. 
Ekspedycyjny.pl 


